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KF § 66   
   
Förändring av ärendelistan 

 
Ärende 
Ordförande meddelar att ärendet ”Svar på motion om källsortering i social-
nämndens och övriga verksamheter” utgår från dagens sammanträde, för att 
tas upp nästa sammanträde. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet kan utgå och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår från dagordningen. 
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KF § 68 Dnr KS 146/20  
   
Medborgarförslag om anläggande av legal wall för graffiti 
 
Ärende 
Alvin Post i ett medborgarförslag, daterat 2020-07-27, föreslagit: 
 

- Att en laglig vägg för graffiti anläggs i kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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KF § 69 Dnr SB 97/19  
   
Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning Öckerö 
kommun 

 
Ärende 
Björkängens Samfällighetsföreningen har den 5 april 2019 inkommit med ett 
Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun. 
 
Björkängens Samfällighetsförening föreslår: 

- att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entrepre-
nören att vinterväg hålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta 
(salt + snö/snö/salt) 

- att föreningar får anmäla intresse med utförliga kartor på ytor och att ent-
reprenören sedan får redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar 
detta 

 
Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållning vilken innefattar åtgärder 
som behövs såväl sommar- som vintertid. Ansvaret gäller först och främst gator, 
vägar, parker och annan allmän plats inom detaljplan där kommun är huvudman 
och mark inom stadsplan, som fr.o.m. 1 juli 1987 gäller som detaljplan. Ansvaret 
kan omfatta väghållning av allmän plats om kommunen förordnats att vara väg-
hållare av regeringen. Om kommunen är fastighetsägare kan den ha ett ansvar för 
enskild väg. I vinterväghållning ingår snöröjning och vad gäller kommunens 
snöröjning ska den utföras på sådant sätt att den hindrar uppkomsten av olägen-
heter för människors hälsa och tillgodoser skäliga krav på trevnad, framkomlig-
het och trafiksäkerhet. Gatuenheten har inte de resurser som krävs för att kunna 
erbjuda eller ansvara för snö och halkbekämpning på enskilda vägar och områden 
som skall utföras av annan fastighetsägare som inte är kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 174 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-16 
Medborgarförslag, 2019-04-05 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Första att-satsen avslås. 

Andra att-satsen avslås. 
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KF § 71 Dnr KS 275/19  
   
Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska 
styrprinciper 

 
Ärende 
Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: 
Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2021, god ekonomisk 
hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska 
styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021. Årsplan för ledning och 
styrning återkommer i höstprocessen. 
 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 
anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de 
principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av 
kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden 
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 164 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2020 
Förslag till budgetanvisning år 2020 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål 
fastställs i enlighet med förslag 

2. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021 fastställs 
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KF § 72 Dnr 275/19  
   
Taxor och avgifter för 2021 

 
Ärende  
I enlighet med kommunens budgetprocess skall verksamheterna årligen se 
över taxor och avgifter och anpassa dessa till kommande budgetår. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2020 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår avslag till förslaget om höjning av taxa för kultur-
skolan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut gällande taxa för kultur-
skolan, dels kommunstyrelsens förslag, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar sedan 
om förslag till förändring i taxa för socialnämnden kan antas och finner att så 
sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förändring i taxor antas för: 

- Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan 

- Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg 

 

Reservation 
Nicklas Attefjord (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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KF § 73 Dnr 275/19  
   
Drifts- och investeringsbudget 2021 

 
Ärende 
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en bud-
get för nästa kalenderår (budgetår).  

Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en 
plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skatte-
satsen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten 
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budget-
årets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av 
tre år. 

 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens förslag till Budget 2021 
Socialdemokraternas förslag till Budget 2021 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 
Miljöpartiets förslag till budget 2021 
Vänsterpartiets förslag till budget 2021 
Protokoll från CSG, Central samverkansgrupp, 2020-09-03, inklusive bilaga 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
Staffan Dahlbäck (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Vänsterpartiets förslag. 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Thomas Wijk (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag. 
Ronnie Bryngelsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag. 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag. 
Sandra Svensson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns fem förslag till beslut, Jan Utbults (KD) m fl 
förslag, Maria Brauers (S) m fl förslag, Staffan Dahlbäcks (SD) förslag, Nicklas 
Attefjords (MP) förslag, och Annika Anderssons (V) förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. Ordförande meddelar att kommunsty-
relsens förslag är huvudförslag. 
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KF § 73, fortsättning Dnr 275/19  
   
Drifts- och investeringsbudget 2021 

 

1. Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Väns-
terpartiets förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvud-
förslaget. Ordförande finner att Socialdemokraternas beslutsförslag ut-
ses till motförslag till huvudförslaget.  

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäk-
tige har utsett till motförslag.  
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige har utsett till motför-
slag.  
 

Omröstningsresultat 
Med 12 ja-röster mot 4 nej-röster och 5 som avstår från att rösta finner ordfö-
rande att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstnings-
bilaga bifogas protokollet.  

 
Beslutsgång, fortsättning 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Driftsramar för år 2021 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens 
yrkande Budget 2021 

2. Ekonomisk femårsplan för åren 2021-2025 fastställs       

3. En upplåningsram på 50 mkr godkänns 

4. Förslag till ny skattesats med 50 öres ökning till 21,71 kr godkänns 

5. Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinan-
sierade investeringar med föreslaget fördelning 2021 och förslag för 
varje år i investeringsplan 2022-2025 fastställs 

6. Ett finansieringsförslag med avsikt att beställa en brandbil i budget-
processen inför 2021 ska tas fram 

 

Reservation 
Ledamöterna i S, SD, MP och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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KF § 74 Dnr 289/19  
   
Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum 
till ett s.k. gångfartsområde 

 
Ärende 
Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion 
om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde. 
 
I denna föreslår Socialdemokraterna: 

- att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gångfartsområde; 

- att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamn-
väg.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-10, § 175 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 
Medborgarförslag 
 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till motionen. 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ronald Caous (S) föreslår återremiss, för att utreda om motionen kan genom-
föras i etapper, och på så vis undvika puckelkostnader.  
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Ronald Caous (S) förslag till återre-
miss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens 
sammanträde. Ordföranden finner att ärendet återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
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KF § 75 Dnr 202/19  
   
Svar på motion om grön rehab 

 
Ärende 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbets-
marknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någon-
stans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om 
man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera pro-
jektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; reha-
bilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma 
sig arbetsmarknaden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 179 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-06-25 § 41 
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-04-28, § 179 
Motion 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till motionen. 
Ronald Caous (S) föreslår återremiss, med motiveringen ”Motionärerna anser 
att utredningen haft fokus på metoden ”grön rehab” och därmed inte utrett 
möjligheten att anlägga en trädgård”.  
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till Ronald Caous (S) förslag om återre-
miss. 
Maria föreslår bifall till Ronald Caous (S) förslag om återremiss. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras. Ordförande finner att ärendet avgöras på dagens sammanträde. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  
Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde. 
Nej-röst för att återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat 

Med 12 ja-röster mot 8 nej-röster finner ordförande att fullmäktige ska åter-
remittera ärendet. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
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KF § 76 Dnr KS 76/20  
   
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst 

 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmed-
lemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §). 

 
Tolkförmedling västs direktion har vid sammanträde 2020-03-27 behandlat 
förslag till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats 
fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till Tolk-
förmedling väst. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 
kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordning-
ar. 

 
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst 
vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktion-
ella förtydliganden. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 186 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad daterad 2020-07-20 
Protokollsutdrag Tolkförmedling västs direktion § 401, 2020 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst 
Förbundsordning med ändringsmarkeringar 
Tjänsteskrivelse, Tolkförmedling väst 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ny förbundsordning för Tolkförmedling väst godkänns. 
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KF § 77 Dnr SN 62/20  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2020 

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, 
Kommunrevisionen och Kommunfull-mäktige. Rapport till IVO sker efter fast-
ställda rutiner. Av sekretesskäl sker rappor-tering till Kommunfullmäktige 
utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och 
ett gäller bostad för vuxna. Ett ärende som rapporterats är ett bistånd enligt 
socialtjänstla-gen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bort-
fallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 189 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-05-28, § 30 
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 
Utveckling IVO 2018-2020 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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1 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2020-09-10, kl 18.15-21.10 

Omröstning                            
Namn N § 73 § 75 § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Jan Utbult (KD) 
 

X X  X      

Henrik Karlsson (KD) 
 

X X  X      

Martina Kjellqvist (KD) 
 

X X  X      

Claes Sandros (KD) 
 

X X  X      

Isak Strömblad (KD) 
 

X X  X      

Robertho Settergren (KD) 
 

         

Martina Lindqvist (KD) 
 

         

Fredrik Gustavsson (KD) 
 

         

Michael Sjögren (KD) 
 

         

Anna Bertrandsson (KD) 
 

         

Jennie Wernäng (M) 
 

X X  X      

Helene Berntsson (M) 
 

         

Anders Kjellgren (M) 
 

X X  X      

Sandra Svensson (M) 
 

X X  X      

Kent Lagrell (M) 
 

         

Christer Holmer (M) 
 

         

Björn Johanson (M) 
 

         

Tommy Wallhult (M) 
 

         

Göran Ohlsson (L) 
 

X X  X      

Hans Alveros (L) 
 

X X  X      

Vera Molin (L) 
 

         

Peter Domini (L) 
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Namn N §  73 § 75 § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Maria Brauer (S) 
 

X  X  X     

Ronnie Bryngelsson (S) 
 

X  X  X     

Ronald Caous (S) 
 

X  X  X     

Monika Eriksen (S) 
 

         

Göran Olsson (S) 
 

         

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
 

         

Jan-Åke Simonsson (S) 
 

         

Boel Lanne (MP) 
Birgitta Abrahamsson 

X  Avst
år 

 X     

Nicklas Attefjord (MP) 
 

X  Avst
år 

 X     

Anna Skrapste (MP) 
 

         

Annika Andersson (V) 
 

X  Avst
år 

      

Göran Billvall (V) 
 

         

Kjell Lindström (SD) 
 

         

Mats Plahn (SD) 
 

X  Avst
år 

 X     

Jan Ek (SD) 
 

         

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

X  Avst
år 

 X     

2:e v ordf Thomas Wijk (S) 
 

X  X  X     

1:e v ordf Eva Wallin (KD) 
 

X X  X      

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

X X  X      

Summa: 
 

21 12 4 12 8     

 
Attest: ______________________________ 
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